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Nieuwsbrief 16 
                                                         d.d. 24-04-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 24 april 2018 Nieuwsbrief 16 

Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag, leerlingen vrij 

Maandag 30 april t/m 11 mei 2018 Meivakantie 

Woensdag 16 - vrijdag 18 mei 2018 Kamp Groep 8  

Woensdag 16 mei 2018 4 tegen 4 voetbaltoernooi 

Donderdag 17 mei 2018 Schoolreisje groepen 1 - 7 

Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

Dinsdag 22 mei 2018 Nieuwsbrief 17 

Donderdag 24 mei 2018 Schoolfotograaf 

                                                                                                                                                                               

In-/uitstroom                                                                                                                                                                               

Op 3 april is Yasmijne van Soest bij ons op school gekomen, zij is naar Hillegom verhuisd en zit in 

groep 1/2B bij de juffen Karen, Masja en Laura. Ook Matenge Fofana is op de Daltonschool gekomen, 

zij zit in groep 1/2A bij juf Savannah. We wensen beide meisjes een fijne tijd toe!                                                                                                                        

Op 21 mei wordt Fien Hoogkamer, het zusje van Senna, 4 jaar en mag dan ook elke dag naar school, 

zij komt dan in groep 1/2A bij juf Savannah. 

 

Cito-eindtoets                                                                                                                                                              

Afgelopen week heeft groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Over een aantal weken krijgen we hier de 

uitslag van binnen die vervolgens meteen met de kinderen mee naar huis gaat. De kinderen hebben 

drie ochtenden heel erg hard en geconcentreerd gewerkt. We hopen op mooie uitslagen hiervan. 
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Gevonden voorwerpen                                                                                                                                                 

Er zijn zoveel jassen, shirts, handschoenen, tassen enz. gevonden dat het niet eens meer in de 

daarvoor bestemde mand past. Wilt u deze week even komen kijken of er iets van uw kind bij zit? Na 

de meivakantie doen wij weg wat niet opgehaald is.                                                                                                  

De mand staat direct om de hoek naast de hoofdingang. 

Inschrijven avondvierdaagse                                                                                                                                          

De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 29 mei t/m 1 juni. De inschrijvingen hiervoor kunnen 

t/m donderdag 26 april ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. In de meivakantie kan het 

eventueel nog in de brievenbus gedaan worden bij Juliana van Stolberglaan 114 in Hillegom. 

 

Nieuws van de MR 
Vacature voor de Ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is op zoek naar 

nieuwe kandidaten!   

Wat doet de ondersteuningsplanraad?  

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek, waarin 12 

schoolbesturen zitting hebben. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook 

het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).  

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. De OPR 

vergadert ongeveer 5 x per jaar. De belangrijkste taak is het beoordelen van het ondersteuningsplan 

dat beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen de 

begeleiding en zorg krijgen die bij ze past.  

Meer in informatie of aanmelden? 

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de OPR, laat dit dan vóór 27 april weten aan één 

van de leden van MR.  

MR verslagen 

Van de MR verslagen wordt sinds dit jaar een verkorte openbare versie gemaakt die u op de website 

van de school kunt vinden. 

Pedagogisch beleid / pesten 

In de MR vergadering van 12 april is uitgebreid gesproken over het pedagogisch beleid en de 

tussenschoolse opvang. Dit naar aanleiding van meerdere signalen over pesten en onrust in 

meerdere groepen. 

De MR heeft hier vragen over gesteld aan de directie. Er wordt nooit over individuele personen 

gesproken, maar over het beleid. De problemen zijn bekend bij de directie en leerkrachten en hier 

wordt hard aan gewerkt. Er is zeer adequaat op gereageerd door het team.  Er is een gedragsprotocol 

dat bestaat uit vele stappen dat gevolgd wordt. De MR is overtuigd dat al het mogelijke wordt gedaan.  

De MR is blij dat u dergelijke zaken bij ons doorgeeft, maar voor het bespreken van persoonlijke 

gevallen kunt u het beste zelf naar de leerkracht of de directeur stappen.  
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Uitnodiging  
Webinar 

 

Kinderen en pesten 
Woensdag 16 mei 2018  
van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar 

 
Wordt jouw kind gepest? Of wil je zorgen dat jouw kind geen 
pester wordt? Dit webinar zit vol eyeopeners, voorbeelden en 
veel praktische tips om met pesten om te gaan.  
 
Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken dag en 
tijd vanuit huis via internet inloggen op een live 
video/chatsessie over een bepaald onderwerp. Jij ziet hen, zij 
zien jou niet. 
 
Dit webinar wordt verzorgd door Tischa Neve, 
kinderpsycholoog en opvoedkundige, waarin zij alles verteld 
over pesten. 
 
Pesten en gepest worden… het is helaas iets wat ondanks 
allerlei programma’s op scholen nog steeds voorkomt. In dit 
webinar neemt Tischa jullie mee naar verschillende kanten 
van het thema pesten, en dan vooral gekeken naar wat jij als 
ouder kunt doen. Voor iedereen die wil zorgen dat zijn kind 
geen pester wordt, en die er alles aan wil doen dat het zijn 
eigen kind niet overkomt. 

 
Onderwerpen: 
- Wanneer en hoe bespreek je dit thema met je kind? 
- Hoe bespreek je het als het gebeurt om hem heen of met hemzelf? 
- Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest wordt, wat kun jij als ouder doen om je kind te 
helpen? 
 
Het webinar is gericht op de basisschool leeftijd, maar ook voor ouders met beginnende pubers 
zal er voldoende in zitten waar je wat mee kunt! 

 
Aanmelden: 
Meld je snel aan via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!  
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